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टेरी फॉक्स  

टेयी पॉक्व..फेट्टी आणण योल्री माुंनी आऩल्मा 
भ राच ेठेलरेरे नाुंल! टेयेन्वचा जन्भ 28 ज रै 
1958 योजी वलननऩेंग, भननटोफाभधे झारा. टेयीची 
ऩदशरी 8 लऴक जन्भगालीच गेरी. भोठा बाऊ फे्रड, 
रशान बाऊ डयेेर, आणण वगळ्मात धाकटी फदशण 
ज्मूडडथ माुंच्माफयोफय शवत खेऱत तो भोठा शोत 
शोता. घयात आनुंदी लातालयण शोते. लडीर योल्री 
कॅनेडडअन येल्लेभधे स्वलचभन शोत.े आई फेट्टी घयीच 
भ राकड ेरष देत शोती.  

टेयी आऩल्मा बालाफयोफय क्मोअता प्राथमभक 
ळाऱेत जात शोता. ळाऱा त्मारा आलडत शोती ऩण 
खयी भजा त्मारा घयाच्मा भागे अवरेल्मा भोठ्मा 
भैदानात खेऱण्मात मेत शोती. थुंडीच्मा ददलवाुंभधे 
तय आणखीनच भज्जा मामची. घयाच्मा मबुंतीजलऱ 
खूऩ फपक  जभा व्शामचा आणण त्मालरून घवयामरा 
दोनशी बालाुंना खूऩ आलडामच.े 

फॉक्स पररवार : आई,लडीर, टेयी (लम लऴे 10), फे्रड (11 लऴे), 
ज्मूडडथ (3 लऴ)े आणण डयेेर (6  लऴे) 



टेयी (लम लऴे 9) 
फेवफार ट्रापीवश 
1971 भधे वॉकय 
टीभ फयोफय. 

टेयीचा ननश्चमी वलबाल आणण स्जुंकण्माची स्जद्द 
रशानऩणाऩावूनच रषात आरी शोती. एकदा वशरीरा 
गेरा अवताुंना वॉफ्ट फॉर खेऱता-खेऱता त्माच्मा 
नाकातून अचानक यक्तवराल व रू झारा. त्मारा 
शास्वऩटरभधे घेऊन जाले रागरे. ऩण नतथून 
ऩयतल्मालय ऩयत खेऱ व रू.....यक्तवरालाचा त्माच्मा 
खेऱण्मालय काशी ऩरयणाभ झारा नाशी.  

1966 भधे पाक्व ऩरयलाय ऩोटक कोक एटरभ, 
ब्रिदटळ कोरुंब्रफमा मेथे यशामरा आरा. नतथे ग्रेन 
प्राथमभक ळाऱेत, नुंतय भेयी दशर ज्मूननअय भाध्ममभक 
ळाऱेत मळकरा. तवा तो अभ्मावात पाय श ळाय 
नव्शता. ऩण खूऩ भेशेनत करून त्माने चाुंगरे ग ण 
मभऱवलरे. नतथे त्मारा 'दौग अल्लाडक' नालाचा नला 
मभर मभऱारा. दोघे मभऱून यग्फी, फेवफार, आणण 
वाकय खेऱामच.े राुंफ ऩल्ल्माच्मा ळमकतीत दोघे 
एकद वमाकरा शयवलण्माच्मा स्जद्दीने बाग घ्मामच.े 

टेयीरा खये तय फावकेटफार खेऱाभधे बाग घ्मामचा 
शोता. ऩण त्मावाठी खूऩ जावत वयाल कयण्माची 
आलश्मकता शोती. ळाऱा व रू शोण्माऩूली ल ळाऱा 
व टल्मालय टेयी वयाल करू रागरा. टेयी आणण दौग दोघे 
'लन ट  लन' ककुं ला '21' खेऱत अवत. १०ली भधे दोघाुंना 
ळाऱेच्मा फावकेट फॉर टीभभधे ननलडरे गेरे. दौग 
वाुंगतो, 'टेयीचा वलाकत आलडता ळाट म्शणजे ' स्वऩन-ए - 
याभा'! वुंयषणात्भक खेऱी शे टेयीच्मा खेऱाचे लैमळष्ट्म 
शोते. ' वनातक ऩदली मभऱतेलेऱी, टेयी ल दौग दोघाुंना 
"ॲथरेट आप द इमय" ऩ यवकाय वलबागून मभऱारा.  

1976 भधे टेयी पॉक्व वाइभन फे्रजय 
भशावलद्मारमात दाखर झारा. नतथे त्माचा वलऴम शोता, 
" कइनीमवओराजी" अथाकत ळयीयाची शारचार कळी शोते 
माचा अभ्माव! त्माचलऴी नोव्शेंफय भदशन्मात त्माच्मा 
उजव्मा ग ढग्मारा गाडीफयोफय झारेल्मा टक्कयीभ ऱे 
जफयदवत द खाऩत झारी. द खण लाढतच गेरे. 
उन्शाळ्माऩमकत तय ते वशन कयण्माऩमरकड ेगेरे. त्माचे 
लडीर त्मारा कोरुंब्रफअन शास्वऩटर, न्मू लेवट मभननवटय 
मेथे घेऊन गेरे. नतथे 'ष' ककयण तऩावणी, यक्त 
तऩावणी, आणण शाडाुंचे वकॅननुंग कयण्मात आरे. 
डाक्टयाुंनी वलक तऩावण्मालरून ननदान केरे तेव्शा टेयीचा 
वलक ऩरयलाय त्माच्मा वोफत शोता. टेयीरा आस्वटओगेननक 
वायकोभा, म्शणजे एक प्रकायचा शाडाचा ककक योग झारा 
शोता. जील लाचवलण्मावाठी ऩाम रलकयात रलकय  काऩून 
टाकण्माची आलश्मकता शोती. 

व यलातीरा लाटरे की शी लाईट फातभी ऐकल्मालय 
टेयी द :खाने लेडावऩवा शोईर. ऩण टेयी खूऩच दशुंभतीने 
ऩरयस्वथतीरा वाभोया गेरा. एक ऩाम गेरा म्शणून काम 
झारे, आऩरी दशुंभत कभी शोऊ द्मामची नाशी. ऩ ढे 6 
ददलवाुंनी टेयीचा ऩाम काऩण्मात आरा. 



ळवरकिमेच्मा आदल्माच ददलळी टेयीने एक रेख 
लाचरा शोता. एक ऩाम अवरेल्मा "डीक ट्राभ" 
नालाच्मा धालऩटू वलऴमी तो रेख शोता. त्माने 
आऩल्मा एका ऩामालय न्मू-माकक  मवटीभधीर भॅयेथान 
वऩधाक धालून ऩूणक केरी शोती. ती लाचून टेयीने भनाुंत 
ठयलून टाकरे की आऩण ऩण डडक ट्राभवायखे कॅनडा 
भॅयेथान वऩधेत धालामच ेआणण ककक योगालय वुंळोधन 
कयण्मावाठी ननधी गोऱा कयामचा. 

एक भदशन्मानुंतय टेयी घयी आरा. क फडीच्मा 
वशाय्माने तो चारू ळकत शोता. शास्वऩटरभधून घयी 
तय आरा शोता ऩण अवह्म लेदना तय शोत्माच. ऩण 
त्माने भनाळी ऩक्के ठयवलरे की मा वुंकटातून ऩाय 
शोण्मावाठी वलत:च प्रमत्न कयामच.े कोणीदश अवे 
म्शणता काभा नमे की टेयी भैदान वोडून ऩऱारा! 
रयक शानवेन व्शीर चअेयलय फवून फावकेटफाॅॅर 
खेऱत अवत. त्माुंच्मा वाुंगण्मालरून टेयीने 
उन्शाळ्मात व्शीर चअेय लरून फावकेटफार खेऱण्माव 
व यलात केरी. 

शानवेन म्शणारा की,  
टेयीने खूऩ भेशेनत घेतरी. 
तो नेशभी 'पळक' लय अभ्माव 
कयीत अवे ऩ ढच्माच लऴी 
टेयी आणण त्माच्मा दटभने 
लैंकेलय केफरकावकने 
कॅनडडमन चॅंवऩअन स्जुंकरी. 
नुंतय टेयीने धालामरा 
व यलात केरी. त्माने दैगरा 
भागकदळकन कयण्माची वलनुंती 
केरी. दौग म्शणारा,  
‘व यलात एका पेयीने कय'. 
नुंतय दौगच्मा वाुंगण्मान वाय 
टेयी शऱूशऱू पेयी लाढलत 
गेरा. 1979 भधे काभगाय 
ददनी टेयीने वप्र ुंव जॉजक 
ऩावून फोवटन 17 भैराच्मा 
राुंफ ऩल्ल्माच्मा भॅयेथानभधे 
बाग घेतरा. 3 ताव 19 
मभननटाुंनुंतय तो वलाकत 
ळेलटच्मा िभाुंकालय शोता. 
तयी ऩण टेयी वभाधानी 
शोता. त्माचा उत्वाश लाढरा 
शोता.  

आता टेयी राुंफ 
ऩल्ल्माच्मा वऩधेवाठी तमाय 
झारा शोता. योजच्मा 
वयालाभधे तो 5000 
कक.मभ. ऩेषा जावत धालरा 
शोता. 

योजच्मा वयालाने टेयीची 
वशनळक्ती ल ताकद चाुंगरीच 

लाढरी शोती.  



टेयीने भदत 
मभऱवलण्मावाठी रोकाुंना 
ऩर ेमरदशरी. त्मारा 
चाुंगरा प्रनतवाद मभऱारा. 
'आदददाव' कुं ऩनीने त्मारा 
धालताुंना घारण्मावाठी 
फूट ददरे. पोडक कुं ऩनीने 
गाडी ददरी. जी दौग 
चारलत अवे. इतय 
कुं ऩन्मानीशी ऩैवे ल काशी 
वाभान ददरे. आता टेयी 
कॅनडाभधीर दौडीवाठी 
वज्ज झारा शोता. 

टेयी पाक्वची  
"भॅयेथान आप शोऩ",   
वेंट जान, न्मू पाउुं डरॅंड 
ऩावून  12 एवप्रर 1980 
योजी व रू झारी. वीफीवी 
ने टेयीची दौड चचब्ररत 
केरी. टेयीने आऩरा कृब्ररभ 
ऩाम ॲटराुंदटक 
भशावागयाुंत फ डलून 
टाकरा आणण दौड व रू 
केरी.  

टेयी  नोला वकोदटमा,वप्र ुंव एडलडक आइवरॅंड आणण 
न्मू िून्ववलक मा बागातून धालत शोता .....कॅनडातीर वलक 
रोकाुंनी त्मारा टीव्शीलय फनघतरे. न्मू ि न्ववलकभधे त्माचा 
बाऊ डायेरशी त्माच्माफयेफय धालरा. "त्माच्मा चेशमाकलयचे 
प्रवन्न बाल आजशी भरा वलाकत जावत आठलतात" 
टेयीफद्दर फोरताुंना डयेेरने वाुंचगतरे. ऩूणक देळालय माचा 
खूऩ ऩरयणाभ झारा. भास्न्ट्रमर, क्मूफैक भधीर उद्मोगऩती 
इवडोय ळाऩक माुंनी टेयीवाठी ननधी जभा केरा. 

भॅयेथान आप शोऩ  
भधे धालताुंना टेयी रोकाुंना 
अमबलादन कयीत आशे 

रशान रशान भ राुंनी नाणी दान केरी. 
रोकाुंनी टेयीचा उत्वाश लाढवलरा. ओुंटारयमो प्रदेळातून 
टेयीची दौड व रू शोती तेव्शा ऩूणक कॅनडा दौडीभधे वामभर 
झारा. टेयीच्मा भनात आरे की प्रत्मेक कॅनडडअनने 1 
डारय दान केरा तयी खूऩ भदत शोईर. त्माने आऩल्मा 
बाऴणात जादशय केरे की पक्त 1 डारय दान करून 
त म्शी "भॅयेथान आप शोऩ" भधे वशबागी शोऊ ळकार.  

भॅयेथान आप शोऩ  
भधे धालताुंना टेयीचा 

णझजरेरा फूट 

टेयी तरूण भ राुंच्मा जीलनाच्मा खूऩ जलऱ 
गेरा शोता. उत्तय ओुंटारयमाभधे त्माने 10 लऴक ग्रेग 
वकॅट फयोफय घारवलरी.ककक योगाभ ऱे त्माचादश ऩाम 
काऩरा शोता. 

थुंडय-फेभधे 
ऩोशोचल्मालय टेयीरा 
खोकल्माने शैयाण केरे. त्माचे 
डोकेशी बमुंकय द खामरा 
रागरे. त्माने दौगरा त्मारा 
शास्वऩटरभधे घेऊन जामरा 
वाुंचगतरे. शास्वऩटरभधे वलक 
तऩावण्मा झाल्मालय रषात 
आरे की ककक योग टेयीच्मा 
प फ्प वाुंत ऩवयरा आशे. 
योल्री आणण फेट्टी पाॅॅक्व 
ओुंटारयमारा मेऊन टेयीरा 
उऩचायाथक घयी घेऊन गेरे.  



भॅयेथान आप शोऩ –  भागक 
12 एवप्रर 1980 त े1 वप्टेंफय 1980  

मा 143 ददलवात टेयी 5374 कक भी धालरा. त्माने 
भॅयेथान ऩूणक कयण्माचा ननश्चम केरा शोता. "भी प्रनतसा 
केरी आशे आणण भी ती ऩूयी कयणायच!" टेयीने त्मा ददलळी, 
कॅनडातीर रोकाुंना उदे्दळून,  टेरीस्व्शजन लरून केरेल्मा 
बाऴणात वाुंचगतरे.  "जे काशी भी केरे आशे त्माभ ऱे रोकाुंना 
वपूती मभऱेर."  

टेयी खयोखयीच एक पे्रयणा वरोत शोता. द वमाकच ददलळी 
"इवाडोय ळाऩक" मा वुंवथेने टेमरस्व्शजन लरून रोकाुंळी वुंऩकक  
वाधरा ल जादशय केरे की ते "टेयी पाक्व" मा नालाची 
वुंवथा वथाऩन कयतीर ल वुंवथेतपे दय लऴी अळाच प्रकायची 
"दौड" आमोस्जत कयण्मात मेईर. 7 वप्टेंफय योजी टेयीने 
वीदटव्शी लय शा कामकिभ ऩादशरा. त्मालेऱी तो 
शाॅॅस्वऩटरभधे केभोथेयऩी उऩचाय घेत शोता.   

एका ददलवात 1 कयोड डारवकऩेषा जावत ननधी 
जभा झारा.एव्शढेच नाशी तय शजायो रोकाुंनी 
टेरीग्राभव ्ऩाठवलरे. ठीकदठकाणी  गामन, नतृ्म अवे 
कामकिभ आमोस्जत करून ननधी जभवलण्मात आरा. 
1981 ऩमतं 2.4 कोटी डारवक जभा झारे.टेयी 
वलाकवाठी एक पे्रयणा वरोत ठयरा शोता. 

नुंतय काशी भदशने टेयी पाक्वरा जगण्मावाठी 
खूऩ वुंघऴक कयाला रागरा.काशी ददलवावाठी तो 
शास्वऩटरभधून घयी आरा. त्माने भनाऩावून "भॅयेथान 
आप शोऩ" ऩूणक कयण्माच ेवलप्न फाऱगरे शोत.े ऩण 
28 जून 1981 योजी वलक ऩरयलाय आजूफाजूरा 
अवताुंना टेयीची प्राणज्मोत भारवलरी. टेयीच्मा 
वन्भानाथक कॅनडाभधे झेंडा खारी झ कवलरा गेरा. 
कोक इतरभ वभळानात टेयीच ेदपन कयण्मात 
आरे.टेयीलय भनाऩावून पे्रभ कयणाये वलक अनतळम 
द :खी झारे.  

थुंडय फे जलऱीर 
टेयी पॉक्वचा 
ऩ तऱा! माच 

जागेऩावून टेयीची 
"दौड" थाुंफरी.) 



आऩल्मा अल्ऩळा 
जीलनात टेयी पॅक्वरा अनेक 
भानवन्भान मभऱारे."चॅंवऩमन 
आप द  केनेडडअन आडकय" शा 
ककताफ मभऱवलणाया टेयी 
वलाकत तरूण व्मस्क्त शोता. 
ब्रिदटळ कोरुंब्रफमाच ेवलोच्च 
ऩदक, " आडकय आप द 
डागल ड" टेयीरा मभऱारे. 
टेयीच्मा भतृ्म नुंतय, भैदाने, 
वभायके, ळाऱा इतकेच नाशी 
तय फपक  पोडणामाक एका 
जशाजाराशी त्माच ेनाल 
देण्मात आरे. 1999 भधे 
केरेल्मा ननयीषणाभधून 
ददवून आरे की कॅनडाभधीर 
रोकाुंचा टेयी भशानामक 
शोता. 

टेयीच्मा भतृ्म नुंतय 
दय वप्टेंफयभधे ऩूणक जगाुंत 
"टेयी पाक्व येवच"े आमोजन 
शोत.े टेयी पाक्व पाऊुं डळेनने 
ककक योग वुंळोधनावाठी कयोडो 
डारवक उऩरब्ध करून ददरे 
आशेत. टेयी पॉक्व ने मरशून 
ठेलरे आशे, " शी लेदना वभूऱ 
नष्टट व्शामराच शली. जोऩमतं 
ती नष्टट शोत नाशी तोऩमतं 
कॅनडाची 'भॅयेथान आप शोऩ' 
चारू यादशर." 

टेयी पॉक्व उत्तय 
ओुंटारयमो मेचथर ट्राुंव 
केनेडडमन शामले लरून 
धालताुंना....त्माच्माभा
गे ऩोमरवाुंची गाडी 

आशे.) 


